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ALG. ZIEKTELEER VOOR 
TANDARTSEN

De tanden zijn een levendige herinnering 
aan gebreken in voorafgaande voeding…

Wat moet u ermee als 
tandarts/mondhygiënist?
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Stel: deze patiënt zat in uw stoel? 



Eetstoornissen: soma & psyche



Anorexia nervosa



Boulimia nervosa
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Eetbuistoornis
(Binge Eating Disorder)



Oorzaken & gevolgen

• Biologisch

• Genetisch

• Maatschappelijk

• Opvoeding/gezin

• Controle

• Leergedrag

• Etc!



Risicogroepen



Bescherming



Honger & verzadiging



Psychologisch: controle

• “Misschien al eerder, maar vooral
vanaf de middelbare school was ik
op zoek naar controle. Ik wist niet
goed met negatieve gevoelens,
stress en onzekerheid om te gaan
en heb een behoorlijk druk hoofd
vol gedachten. Ik wilde dat het
stopte, ik wilde grip. Gewoon weten
wat er ging komen en zeker weten
dat ik het aan kon. Ik zocht die
controle in eten, of eerder in niet
eten, en kreeg op den duur
Anorexia.” Proud2bme



Beloning



Angst

http://www.columbusmagazine.nl/special/4087/smerigste_eten_7_oogbal_van_tonijn.html


Erfelijk? Familiair? Genetisch?

• GWAS: genome wide association study

• Duizenden DNA samples

• Eerste studies verschenen: metabo-psychiatrische 
stoornis



Incidentie/prevalentie

– Weinig voorkomend

– Psych. diagnose met hoogste mortaliteit en 
chroniciteit 

– Incidentie: 8 per 100.000

• 1300 gevallen per jaar in Nederland

– Prevalentie: 370 per 100.000

• 5.500 per jaar in Nederland 

www.ggzrichtlijnen.nl



Eetstoornissen

• Mortaliteit
– 50% suïcide

– 50% tgv ondervoeding
• Hartstilstand door hypokaliëmie, ritmestoornis

• Hypoglykemie 

• Infectie

• Refeeding syndroom

• Chroniciteit 
– 50% herstelt niet helemaal

– 25% chronisch ziek

• Man-vrouw ratio: 1:10



Lichamelijk onderzoek



Lichamelijk onderzoek
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Diagnostiek 1e lijn

• ESP

– Bent u tevreden over uw eetgewoonten?

– Eet u ooit wel eens in het geheim?

– Heeft uw gewicht invloed op hoe u zich voelt?

– Hebt u nu last van een eetstoornis, of heeft u 
dat in het verleden ooit gehad?



Waar rekening mee te houden?

• Geheime stoornis

• Terugval

• Wilsonbekwaamheid

• Leeftijd



Waar rekening mee te houden?

• Braken!

• Mond

• Speeksel

• Kauwgom

• Speekselklieren

• Palatum

• Psychoeducatie geven!



VRAGEN?


